การรั กษามาตรฐานการให้ บริ การ

Course outline หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ องการรักษามาตรฐานการให้ บริการ
(A Standard of Service)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและ แนวความคิด
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ งานบริ การคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและกลับมาใช้บริ การอีก ดังนี้การรักษามาตรฐานของการให้บริ การจึงเป็ นสิ่ งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
คน จาเป็ นต้องใส่ ใจและถือเป็ นหน้าที่หลักในการที่จะต้องหมัน่ เรี ยนรู ้ฝึกฝนและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษา
ไว้ซ่ ึ งมาตรฐานในการบริ การลูกค้าสื บต่อไป

จุดประสงค์ของหลักสู ตร
1. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริ การได้อย่างถูกต้อง ตรง
ตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการเป็ นนักบริ การที่ดีและสามารถฝึ กฝน
พัฒนาตนเองด้านการบริ การจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่ งมอบการบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็ นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็ นการเพิ่มชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร ให้เป็ นที่รู้จกั
แพร่ หลายและได้ผลกาไร สู งสุ ดจากการประกอบธุ รกิจ
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 4

การรั กษามาตรฐานการให้ บริ การ

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)








มาตรฐานกับความเป็ นมืออาชีพ
คุณค่าและความสาคัญของมาตรฐานการให้บริ การ
งานบริ การพื้นฐานอยูท่ ี่ใจใช่หรื อไม่?
ลาดับและขั้นตอนการสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริ การ
อุปสรรคการรักษามาตรฐานการให้บริ การ
เทคนิคการ Smile, Wai ,Greet
เทคนิคการรักษามาตรฐานการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
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กาหนดการการฝี กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่ อง “การรักษามาตรฐานการให้ บริการ (A Standard of Service)”
ระยะเวลา 1 วัน
เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

9:00 - 10:30 น.

Workshop 1 : การระดมสมอ

ส่ วนที่ 1 มาตรฐานกับความเป็ นมืออาชีพ
 มาตรฐานคืออะไร?
 ความเป็ นมาตรฐานมีผลต่อความเป็ นมืออาชีพอย่างไร?
ส่ วนที่ 2 คุณค่าและความสาคัญของมาตรฐานการให้บริ การ


10:30 – 10: 45 น.
10:45 – 12:00 น.

12:00 – 13: 00 น.
13:00 - 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

คุณค่าและความสาคัญในการรักษามาตรฐานการให้บริ การ
วงจรการรักษามาตรฐานการให้บริ การ

พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่ วนที่ 3 : งานบริ การพื้นฐานอยูท่ ี่ใจใช่หรื อไม่?
 “ได้ใจชื่อว่าได้ทุกสิ่ ง” จริ งหรื อไม่?
 ความสาคัญพื้นฐานของหัวใจการบริ การ
ส่ วนที่ 4 : ลาดับและขั้นตอนการสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริ การ
 ลาดับและขั้นตอนการสร้างและรักษามาตรฐานฯ
 ข้อผิดพลาดของการข้ามขั้นตอน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 3 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ส่ วนที่ 5 ปั ญหาและอุปสรรคการรักษามาตรฐานการให้บริ การ
 ปั ญหาและอุปสรรคในการรักษามาตรฐานฯ
 ทาอย่างไรเมื่อมีคนผิด นโยบายพลาด?
ส่ วนที่ 6 เทคนิคการ Smile, Wai ,Greet
ส่ วนที่ 7 เทคนิคการรักษามาตรฐานการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
Workshop 4 : การแสดงบทบาทสมมติ
 แบ่งกลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ
 ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติ
 วิทยากรให้คาแนะนา
ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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แนวทางการฝึ กอบรมและพัฒนา
(ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)







การบรรยาย
สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสู ตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
 จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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